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Zřízení služebností ve prospěch města Plzně s ŘSD ČR v souvislosti
s vypořádáním stavby Hypermarket Globus.

Zastupitelstvo města Plzně
k návrhu Rady města Plzně
I.

Bere na vědomí

1.

Skutečnost, že došlo k přenosu kompetence schvalování služebností (věcných
břemen), kdy oprávněným je město Plzeň, z Rady města Plzně na Zastupitelstvo města
Plzně.
Změnu metodického pokynu vydaného GŘ ŘSD ČR, dle něhož se změnila výše úhrad
za zřízení služebností.

2.

II.

Schvaluje

uzavření smluv o zřízení služebností inženýrských sítí mezi městem Plzní jako oprávněným
ze služebností a Ředitelstvím silnic a dálnic ČR, IČ 65993390, se sídlem Praha 4, Na Pankráci
546/56, jako povinným ze služebností, a to:
a) Právo umístit, vést a provozovat veřejné osvětlení na služebných pozemcích
parc.č. 11251/12 v k.ú. Plzeň v rozsahu dle geometrického plánu č. 7846-365/2008,
parc.č. 3193/6 v k.ú. Bolevec v rozsahu dle geometrického plánu č. 3043-365/2008,
parc.č. 558/186 a 558/188 v k.ú. Chotíkov v rozsahu dle geometrického plánu č. 934365/2008.
Služebnost bude zřízena po dobu existence stavby veřejného osvětlení.
Služebnost bude zřízena úplatně, za jednorázovou finanční úhradu ve výši 8 546,- Kč
včetně DPH, která bude uhrazena z rozpočtu Odboru nabývání majetku MMP do 60 dnů
od podpisu smlouvy oběma smluvními stranami, před podáním návrhu na vklad do
katastru nemovitostí.
b) Právo umístit, vést a provozovat kanalizační řad na služebných pozemcích parc.č.
1576/46, 1576/15 v k.ú. Bolevec v rozsahu dle geometrického plánu č. 3576-4/2013.
Služebnost bude zřízena po dobu existence stavby kanalizačního řadu.
Služebnost bude zřízena úplatně, za jednorázovou finanční úhradu ve výši 92 976,- Kč
včetně DPH, která bude uhrazena z rozpočtu Odboru nabývání majetku MMP do 60 dnů
od podpisu smlouvy oběma smluvními stranami, před podáním návrhu na vklad do
katastru nemovitostí.
Pro případ nedodržení data splatnosti a výše finanční úhrady za zřízení služebností zaplatí
město Plzeň povinnému smluvní pokutu ve výši 0,5 % z celkové finanční úhrady, a to za
každý i započatý den prodlení, až do okamžiku zaplacení úhrady, odstranění inženýrské sítě
nebo odstoupení od smlouvy. Nebude-li do stanoveného termínu finanční úhrada zaplacena
stranou oprávněnou, vyzve strana povinná písemně stranu oprávněnou k úhradě v termínu do
dalších 15 dnů. Nebude-li ani v této prodloužené lhůtě sjednaná finanční úhrada uhrazena, je

strana oprávněná povinna umístěnou inženýrskou síť odstranit na své náklady a to nejpozději
do 30 dnů od stanoveného prodlouženého termínu. Neodstraní-li inženýrskou síť strana
oprávněná, je strana povinná pro tento případ oprávněna umístěnou inženýrskou síť
z dotčených pozemků odstranit na náklady strany oprávněné, včetně uvedení části stavby
silnice I/20 a předmětných pozemků do původního (řádného) stavu.
Smluvní strany se dohodly, že neuhrazení jednorázové finanční úhrady za zřízení služebnosti,
ani v prodlouženém termínu, zakládá straně povinné od smlouvy o zřízení služebnosti
odstoupit. Tím se smlouva o zřízení služebnosti ruší. Odstoupení je účinné doručením tohoto
písemného projevu vůle straně oprávněné.
Město Plzeň se zavazuje, že v případě odstranění uložené inženýrské sítě uvede dotčenou část
stavby silnice I. třídy I/20 a předmětné pozemky do původního (řádného) stavu a to na své
náklady.
Město Plzeň je povinno do 30 dnů od zaplacení jednorázové finanční úhrady podat u
příslušného katastrálního úřadu návrh na vklad do katastru nemovitostí. Veškeré náklady
spojené s podáním návrhu na vklad hradí strana oprávněná. Kopii návrhu, označeného
podacím razítkem příslušného katastrálního úřadu, zašle strana oprávněná neprodleně straně
povinné.
Nebudou-li tyto podmínky splněny, strana oprávněná se zavazuje zaplatit straně povinné
smluvní pokutu ve výši 5 000,- Kč.
III.

Ukládá

Radě města Plzně
zajistit realizaci v souladu s bodem II. tohoto usnesení.
Termín: 30. 3. 2015
Zodpovídá:
Zprávu předkládá:
Zprávu zpracoval dne:
Schůze ZMP se zúčastní:
Obsah zprávy projednán s:
Vyvěšeno na úřední desce:
Projednáno RMP:

H. Matoušová, členka RMP
Ing. Hasmanová

H. Matoušová, členka RMP
16. 5. 2014
Ing. Hasmanová, VO MAJ MMP
Ing. Kuglerovou, ŘEÚ
nepodléhá zveřejnění
dne 15. 5. 2014

P. Kokošková, MAJ MMP
souhlasí
č. usnesení: 495

